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แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2562 - 2566  
วิสัยทัศน์ 
 ประชาชนสุขภาพดี พ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง (Healthy , Self care , 
Reliance) 
 
พันธกิจ 

1. ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพ แก่ประชาชนแบบองค์รวม 
(Holistic Care) รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพชุมชน 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
5. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานบริการเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
5. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เก่ง ดี มีสุข 

 
วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
1.1 เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  
2.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการทีป่ลอดภัย  
2.2 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการได้รับบริการ 
2.3 เพ่ือยกระดับระบบบริการให้ได้มาตรฐาน  

3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานบริการเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน 
3.1 เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รพ.สต. 
3.2 สามารถจัดบริการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ครอบคลุม 
3.3 สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญได้ในชุมชน 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
4.1 เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีภาวะน าร่วม บูรณาการงาน และการมีส่วนร่วม 
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4.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย 
5 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 เพ่ือพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ 
4.3 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ 

6 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ เก่ง ดี มีสุข 
6.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.2 เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข 
6.3 เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ คปสอ.ค าตากล้า   
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – พ.ศ.2566) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
(KPI) 

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุก
กลุ่มวัย 

1.1 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
 

1. อัตราตายมารดา  
2. อัตราตายทารกแรกเกิด 
3. ร้อยละพัฒนาการสมวัย 
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
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สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 
ปีตามเกณฑ์ 
  

 1.2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 

5. เด็ก นร.ป.1 มีระดับสติปัญญา
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100  
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี สม
ส่วน 
7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี 
 

 1.3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยท างาน 
 

8. อัตราดัชนีมวลกายกลุ่มวัย
ท างานไม่เกินเกณฑ์ (ร้อยละ60) 

 1.4 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 

9. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (LTC) ในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ  

2.1 การพัฒณาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
 

10. ร้อยละของอ าเภอมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 

3 การปอ้งกัน ควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

3.1 การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
 
 
 
 

11. ระดับความส าเร็จของอ าเภอ
ในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
(KPI) 

 3.2 การควบคุมไมโ่รคติดต่อและภัย
สุขภาพ 
 

12. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ลดลง 
13. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
14.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางการจราจร 
 

 3.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 

15. ร้อยละร้านค้าร้านช าไม่พบ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย (100) 
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 3.4 อาหารปลอดภัย 

 
16. จ านวนร้านอาหาร แผงลอย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean 
Food Good Test 
 

4. การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

17. รพ.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 
18. รพ.สต.พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Hospital   
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัย 
 2.2 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการได้รับบริการ 
 2.3 เพ่ือยกระดับระบบบริการให้ได้มาตรฐาน  
 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
(KPI) 

1 ส่งเสริมประชาชนได้รับ
บริการที่ปลอดภัย 

1.1 พัฒนาระบบบริการหลักของหน่วย
บริการปฐมภูมิ  
   
 

19. รพ.สต.แม่และเด็กคุณภาพ 
20. ผ่านเกณฑ์ Dental safety 
Goal  
21. จ านวนอุบัติการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในการให้บริการ ตั้งแต่
ระดับ G H I 
22. ร้อยละของสถานบริการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (RDU)  
23. รพ.มีระบบการจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(AMR) 
24.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต
ลดลง 

 1.2 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 25. อัตราการส่งต่อตามเกณฑ์การ



5 
 

  - Stroke 
  - STEMI 
  - Trauma 
 

รักษาในกลุ่มโรค Stroke STEMI 
Trauma คุณภาพ 
26. อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 
27. อัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
 

 1.3 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
   - NCD (DM HT CKD) 
   - LTC การดูแลระยะยาว 
   - แพทย์แผนไทย 
   - จิตเวช 
   - ยาเสพติด 
 

28. ร้อยละของหน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์ NCD คุณภาพ 
29. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m²/yr 
30. ร้อยละผู้ป่วย LTC ได้รับการ
เยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ 
31. ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆในผู้ป่วย 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
(KPI) 

  32. ร้อยละผู้ป่วยได้รับการบริบาล 
ฟ้ืนฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
(Intermediate bed/ward) 
 

2 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจจากการได้รับบริการ 
 

ประเมินและค้นหาความต้องการของ
ผู้รับบริการ ในสถานบริการและใน
ชุมชน เพื่อตอบสนองตามความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 

33. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 
34. ร้อยละผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ 
35. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
36.ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับ
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
 

3 ยกระดับระบบบริการให้
ได้มาตรฐาน 

พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและ
ต่อเนื่อง ได้แก่ 
  มาตรฐานบริการ 7 ด้าน 
    - โครงสร้างและความปลอดภัย 
    - GC Hospital  
    - อาชีวอนามัย  

39. ระบบบริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้ง 7 ด้าน 
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    - มาตรฐานสุขศึกษา 
    - เครื่องมือแพทย์  
    - สารสนเทศ  
    - สิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานบริการเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 3.1 เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รพ.สต. 
 3.2 สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญได้ในชุมชน 
 

กลยุทธ์ 
Strategic 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
KPI 

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รพ.สต. 

1.1 พัฒนารพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

40. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องยั่งยืน    
ทุกแห่ง 
 

2. สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพที่
ส าคัญได้ในชุมชน 
 

2.1 พัฒนาระบบการควบคุมและเฝ้า
ระวังโรค  
  - วัณโรค  
  - ไข้เลือดออก  
  - อุจจาระร่วง  
  - มะเร็งตับและท่อน้ าดี  
  - มะเร็งเต้านม  
  -  มะเร็งปากมดลูก  
2.2 พัฒนาระบบการป้องกันเด็กจมน้ า
ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  
2.3 พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน 
 

41. อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ 15 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี 
42. อัตราการค้นหาผู้ป่วย TB 
รายใหม่ 
43.. อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงไม่
เกินเกณฑ์ 
44. อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (ไม่
เกิน 5.5 ต่อประชากรเด็กต่ ากว่า 
15 ปีแสนคน 
45. อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากร
แสนคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

4.1 เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีภาวะน าร่วม บูรณาการงาน และการมีส่วนร่วม 
     4.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย 
 

กลยุทธ์ 
Strategic 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
KPI 

1.ภาคีเครือข่ายมีภาวะน า
ร่วม บูรณาการงาน และการ
มีส่วนร่วม 

1.การส่งเสริมภาวะน าร่วม บูรณา
การงานและการมีส่วนร่วม 
 

46. มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร 1 แห่ง 
47. ร้อยละโรงเรียนผ่านการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
48. ร้อยละหมู่บ้านผ่านการประเมิน
หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
49. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการ
ประเมิน ศพด.ปลอดโรค ไอคิวดี 
50. โรงเรียนที่มีชั้นอนุบาลผ่านการ
ประเมิน โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 
ไอคิวดี 
51.วัดผ่านการประเมิน วัดส่งเสริม
สุขภาพ 
52. รพ. และ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก 
53. ร้อยละต าบลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต าบลนมแม่ 
54 ผ่านเกณฑ์ ศปถ.อ าเภอ/ต าบล 
คุณภาพ 
55. ผ่านเกณฑ์การประเมิน DHSA 
56. ผ่านเกณฑ์อ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง 
57. ผ่านเกณฑ์ผู้ก่อการดี (การ
ป้องกันการจมน้ า) 
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กลยุทธ์ 
Strategic 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
KPI 

2.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนาให้ภาคี
เครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 

58. โรงเรียน อสม.ผ่านเกณฑ์ อสม.
นักจัดการสุขภาพ 
59. ร้อยละกองทุนสุขภาพต าบลผ่าน
เกณฑ์ระดับ A 
60. ร้อยละ รพ./รพ.สต.มีชมรม
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูง 
61. ร้อยละ อสม.ดีเด่นระดับ อ าเภอ 
จังหวัด เขต  ประเทศ สาขาต่างๆ 
62. ร้อยละของครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแลตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
    5.1 เพ่ือพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
    5.2 เพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ 
    5.3 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 
Strategic 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
KPI 

1. ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพคุณภาพ 
 

63.ร้อยละ รพ./รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 
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 2.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
 

64. รพ./รพ.สต.มีวัสดุอุปกรณใ์นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

2. ระบบคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐ 

1.ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง 
 

65. รพ. / สสอ. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

 2.พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 

66. รพ.ผ่าน HA.  
67. สสอ. ผ่าน PMQA 
 

 3.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
 

68. รพ.ไม่ติดภาวะวิกฤติทางการเงิน
การคลัง 
69. รพ./สสอ./รพ.สต. ผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบภายใน ร้อยละ 80 
 

 4.การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และ การ
สาธารณสุข 
 

70.จ านวนงานวิจัย  R2R นวตักรรม 
และ CQI 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ เก่ง ดี มีสุข 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     6.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    6.2 เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข 
    6.3 เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการหลัก 
 

ตัวช้ีวัดหลัก 
(KPI) 

1. การพัฒนาบุคลากร 1. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

71.ร้อยละบุคลากรได้รับการอบรม
ตามแผนพัฒนาบุคลกร 

2. บุคลากรมีสุขภาพดีและมี
ความสุข 

1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากร 
ทุกระดับ 
 

72. บุคลากรทุกระดับมีดัชนีมวลกาย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60 
73. บุคลากรทุกระดับผ่านเกณฑ์การ
วิ่งทดสอบสมรรถวิ่ง 2.4 ก.ม.ระดับ



10 
 

พอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 60 
 

 2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข 
 

74.ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมิน 
Happinometer  ร้อยละ 60 
 

3. บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.ส่งเสริมให้บุคลกรมีวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

75.จ านวนการไม่กระท าผิดวินัยของ
บุคลากร 
76. จ านวนครั้งการจัดกิจกรรม 
จิตอาสา ของหน่วยบริการ 
 

 
 


